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1.

Összefoglaló

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) a mai napon nyilvánosságra hozza a 2011. évi
negyedik negyedéves jelentését. A Kibocsátó a negyedéves jelentésben a jogszabályban megkövetelt, a
nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált 2011. évi negyedik
negyedévének adatait publikálja. A magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált
adatokat, valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében
megosztandó adatokat jelen negyedéves jelentéssel egyidejűleg nyilvánosságra hozott negyedéves
tájékoztatókban publikálja a Kibocsátóra, valamint leányvállalatára a CIG Pannónia Első Magyar Általános
Biztosító Zrt. (a továbbiakban: EMABIT) vonatkozásában is.
A 2011. év főbb eredményei, eseményei:
-

A Kibocsátó 2011-ben 27,196 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el, melyből rendszeres díj: 20,215
milliárd forint, eseti díj: 6,981 milliárd forint. A bruttó díjbevétel 2010-hez viszonyított 11 százalékos
növekedése az újonnan értékesített életbiztosítások nagy száma mellett döntően a rendszeres díjak
34 százalékos emelkedésének eredménye. A 2011-es évi új szerzés állománydíja: 8,836 milliárd forint, a
tavalyi éves eredmény 88 százaléka, amellyel a Kibocsátó vezetőségének várakozása szerint továbbra is
őrzi piacvezető pozícióját.

-

A Kibocsátó a költséghatékonyság, az üzleti eredmény nagymértékű javulása érdekében a romániai
tevékenységét 2011. december 21-től – a Szlovákiában már kialakult gyakorlatának megfelelően –
határon átnyúló formában folytatja. A romániai értékesítés kizárólag brókeri csatornán keresztül,
elsősorban a román biztosításközvetítői piacra 2011-ben belépett, a BROKERNET Csoporthoz tartozó
Palladium Insurance Broker Srl. társaságon keresztül történik.

-

Az aktív tevékenységét 2011 őszén megkezdő CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
megkapta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
végzéséhez szükséges engedélyt és elindult a gépjármű-biztosítások piacán is.

-

Az EMABIT átváltoztatható kötvények zártkörű, meghívásos alapon működő jegyzésére programot
indít a biztosításközvetítő partnerek érdekeltségi rendszerének támogatása érdekében. Ennek során
elsősorban a vele szerződéses kapcsolatban álló, kimagasló teljesítményt elérő biztosításközvetítők
számára kíván jegyzési lehetőséget adni, legfeljebb 150 millió forint értékben.

-

A vállalatcsoporton belüli működési szinergiák minél hatékonyabb kihasználása érdekében közös
felügyelet alá került a Kibocsátó és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. operációs
tevékenysége.

-

A Kibocsátó 2011. december 9-én 100 százalékos részesedést szerzett a PI-ETA Kegyeleti Szolgáltató
Kft-ben.

-

A Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíj pénztári ágazata a további hatékony, eredményes működést
szem előtt tartva 2011. október 1-jei hatállyal döntött az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár és a Postás
Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról. A beolvadó magánnyugdíj-pénztárakkal együtt a Pannónia
Nyugdíjpénztár taglétszáma meghaladja a 3500 főt, kezelt magánnyugdíj-pénztári vagyona pedig a 8
milliárd forintot, míg a teljes magán- és önkéntes nyugdíjpénztári vagyona a 60 milliárd forintot.

-

A Kibocsátó érdekeltségi körébe tartozó Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. megkapta a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletétől a tevékenysége megkezdéséhez szükséges engedélyt.
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A mérlegzárást követő fontosabb események:
-

A Kibocsátó hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a BROKERNET Investment Holding
Zrt-vel, a résztulajdonában álló befektetési szolgáltatón keresztül, ügyfelei megtakarításai
vonatkozásában továbbra is igénybe veszi a BROKERNET Cégcsoport tagjaként működő QUANTIS
Investment Management Zrt. szolgáltatásait.

-

A Kibocsátó a diverzifikált értékesítési hálózat összefogására, valamint annak eredményes
működésének biztosítása érdekében értékesítési vezérigazgató-helyettesnek nevezete ki dr. Kádár
Gabriellát, aki a Kibocsátónál korábban az alternatív értékesítési csatornáért volt felelős.

-

A negyedik negyedévben az EMABIT 1,9 milliárd forint állománydíjú portfóliót szerzett, mely a 2012-es
év eredményében jelenik majd meg.

-

Az EMABIT Lengyelországban, határon átnyúló szolgáltatás formájában meg kívánja kezdeni
utasbiztosítások és szakmai felelősségbiztosítások értékesítését.

-

A Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. 2012 januárjában megkezdte aktív működését, és
vagyonkezelési szerződést kötött a Kibocsátóval, valamint a Pannónia Nyugdíjpénztárral, amelynek
eredményeképpen vagyonkezelt állománya 2012 elejétől meghaladja a 80 milliárd forintot.

Budapest, 2012. február 16.
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
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2.

Pénzügyi kimutatások

A Kibocsátó konszolidált átfogó jövedelem kimutatásának fő sorai:
millió forint
Megnevezés

2011
27 196

2010
24 536

Változás
2 660

Változás %
11%

-131

-8

-123

1538%

414

255

159

62%

-2 085

1 225

-3 310

-270%

500

251

249

99%

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint
kárrendezési költségek

-5 515

-3 309

-2 206

67%

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési
egységekhez kötött (unit-linked)
életbiztosítási tartalékok nettó
állományváltozása

-8 607

-11 753

3 146

-27%

56

-110

166

-151%

-11 525

-11 477

-48

0%

Igazgatási költségek

-4 356

-6 011

1 655

-28%

Mérleg szerinti eredmény

-4 053

-6 401

2 348

-37%

Biztosítási díjak
Viszontbiztosítóknak átadott díj
Díj -és jutalékbevételek befektetési
szerződésekből
Befektetések bevétele (ráfordítása)
Egyéb működési bevételek

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó
kötelezettségek valós érték változása
Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek

Egyéb átfogó jövedelem
Teljes átfogó jövedelem

-102

45

-147

-327%

-4 155

-6 356

2 201

-35%
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A Kibocsátó konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásának fő sorai:
millió forint
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok, gépek és berendezések
Halasztott szerzési költségek
Viszontbiztosító részesedése a
biztosítástechnikai tartalékokból

2011.12.31.
744

2010.12.31.
633

Változás
111

Változás %
18%

224

260

-36

-14%

3 417

3 980

-563

-14%

68

12

56

467%

Befektetés közös vezetésű vállalatokban

8

0

8

-

Értékesíthető pénzügyi eszközök
Befektetési egységekhez kötött (unitlinked) életbiztosítások szerződői javára
végrehajtott befektetések
Pénzügyi eszközök – befektetési
szerződések

2 665

4 153

-1 488

-36%

26 128

18 795

7 333

39%

917

929

-12

-1%

3 066

1 543

1 523

99%

293

122

171

140%

4 323

8 162

-3 839

-47%

41 853

38 589

3 264

8%

2 409

1 073

1 336

125%

26 128

18 795

7 333

39%

917

929

-12

-1%

5 848

4 038

1 810

45%

1 036

3 181

-2 145

-67%

1 330

2 422

-1 092

-45%

37 668

30 438

7 230

24%

Közvetlen biztosítási szerződésből
származó és egyéb követelések
Egyéb eszközök és elhatárolások
Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek
Eszközök összesen
Biztosítástechnikai tartalékok
Biztosítástechnikai tartalékok a
befektetési egységekhez kötött (unitlinked) életbiztosítás szerződői javára
Befektetési szerződések
Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás
Kötelezettségek közvetlen biztosítási
ügyletekből
Egyéb kötelezettségek és céltartalékok
Kötelezettségek összesen
Jegyzett tőke

2 531

2 531

0

0%

Tőketartalék

15 937

15 937

0

0%

Részvény alapú szolgáltatások

184

0

184

100%

Egyéb tartalékok

-83

14

-97

-693%

-14 384

-10 332

-4 052

39%

0

1

-1

-100%

4 185

8 151

-3 966

-49%

Eredménytartalék
Kisebbségi részesedére jutó saját tőke
Saját tőke összesen
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3.

A Kibocsátó pénzügyi helyzetének bemutatása – a 2011. évi az EU
által befogadott pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján
készített konszolidált, nem auditált adatai

A Kibocsátó és leányvállalatai, melyek együtt a Csoportot alkotják, befektetési egységhez kötött életbiztosítás,
kockázati, vegyes életbiztosítás, kiegészítő biztosítás, illetve nem-életbiztosítás értékesítésével foglalkoznak.
A Kibocsátó tevékenységét leginkább meghatározó társaság továbbra is a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.,
mint anyavállalat; a Csoport többi vállalatának tevékenysége 2011-ben még nem tekinthető jelentősnek.
A beszámolási időszakban a Csoport bruttó díjbevétele 27,196 milliárd forint volt, amely az előző évi
bevételének 111 százaléka. Ebből 26,802 milliárd forint a befektetéshez kötött életbiztosítások, 256 millió forint
a hagyományos életbiztosítások, 138 millió forint a nem-életbiztosítások bruttó díjbevétele. A díjbevétel
11 százalékos növekedését elsősorban a rendszeres díjas életbiztosítási portfolióból származó díjbevételek
34 százalékos gyarapodása eredményezte.
A portfólió folyamatos növekedésének eredményeképpen a korábbi években kötött szerződések megújításai
díjai 92 százalékkal növekedtek, amely ellensúlyozta az új értékesítésből, illetőleg az eseti díjakból származó
bevételek mérséklődését. A megújításokból származó 2011. évi bruttó díjbevétel 12,077 milliárd forint,
szemben a 2010. év 6,288 milliárd forintjával. Az értékesített szerződések első éves díjaiból származó bruttó
díjbevétel a 8,138 milliárd forint, amely 8 százalékos csökkenés 2010-hez (8,842 milliárd forint) képest. A
változásban jelentős szerepet játszik egyrész, hogy a 2010-ben a tőzsdei kibocsátáshoz egy egyszeri, több mint
1,5 milliárd forintos értékesítési eredmény kapcsolódott, másrészt, hogy az utolsó negyedévben bevezetett
végtörlesztéssel kapcsolatos intézkedések kedvezőtlen hatást gyakoroltak az új szerzésekre. Az eseti díjak az
előző évi eseti díjbevétel 74 százalékát, 6,981 milliárd forintot értek el, döntően a befektetési egységhez kötött
életbiztosításokhoz kapcsolódóan. Az eseti díjak csökkenését a 2011. negyedik negyedévében lehetővé tett
végtörlesztések biztosítási piacra gyakorolt negatív hatása magyarázza. A teljes 27,196 milliárd forintos
díjbevételen belül az eseti díjak 26 százalékos aránya a hazai piaci átlagnál némileg alacsonyabb, mely
összhangban áll a Kibocsátó minél nagyobb rendszeres díjarányra való törekvésével.
A Kibocsátó által értékesített azon befektetési egységekhez kötött életbiztosításokat, amelyek az IFRS-ek
alapján nem minősülnek biztosítási szerződésnek, a Kibocsátó befektetési szerződésnek minősíti. A befektetési
szerződésekhez kapcsolódóan a Kibocsátónak az időszakban 414 millió forint díjbevétele keletkezett.
A 2011. évben értékesített életbiztosítási szerződések állománydíja 8,836 milliárd forint volt, amely 88 százaléka
az előző évi teljesítményének (10,059 milliárd forint). A változás okai a végtörlesztés és a 2010-es egyszeri
értékesítési akció kiesése. A vezetőség várakozása szerint ezzel a teljesítménnyel a Kibocsátó továbbra is
piacvezető az életbiztosok értékesítésében. A Kibocsátó növekedésének forrása továbbra is a befektetési
egységekhez kötött életbiztosítások értékesítése, valamint a megújítási díjak számottevő bővülése. Emellett
növekedett a hagyományos termékek értékesítése, valamint megkezdődött a nem-életbiztosítási szerződések
értékesítése is.
A viszontbiztosítónak átadott díj nagymértékű változásának oka a halmozott kockázatok után életbiztosításokra
fizetett díj, mely a portfolió bővüléséből fakadó mortalitási kockázat növekedésének természetes
következménye.
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A ráfordítások között az egyik legnagyobb tétel a kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek
(együttesen 5,515 milliárd forint), ebből 5,475 millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítások részleges- és
teljes visszavásárlása. Szintén jelentős a nettó tartalékváltozások ráfordítása (8,607 milliárd forint), amelyből
7,321 milliárd forint kapcsolódik a befektetési egységekhez kapcsolt életbiztosítási tartalékok növekedéséhez. A
törlési tartalékok növekedése 1,089 milliárd forint, amely összhangban van a megnövekedett életbiztosítási
portfólióval. A követelések korossága, struktúrája nem változott. A többi biztosítástechnikai tartalék mértéke
egyelőre nem tekinthető jelentősnek.
A Kibocsátó összes működési költsége 2011-ben összesen 15,881 milliárd forint volt, amelyből 11,525 milliárd
forint díj, jutalék és egyéb szerzési költség, 4,356 milliárd forint igazgatási költség. A megújítási jutalékok a
portfolió növekedésének megfelelően nőttek, a szerzési jutalékok az új szerzéssel párhuzamosan változtak. A
működési költségek alakulásában jelentős szerepe volt a Kibocsátó dinamikus létszámnövekedésének, mely az
augusztusban bejelentett költségracionalizálási intézkedések hatására a hosszú távú működéshez szükséges
szinten stabilizálódott.
A befektetési eredmény (-2,085 milliárd forint) veszteségének nagy része a befektetéshez kötött
életbiztosítások nem realizált eredménye (-1,648 milliárd forint), mely leginkább a távol-keleti, kelet-európai és
dél-amerikai befektetési alapok teljesítményére vezethető vissza, amely tükrözi a 2011-ben ezeken a piacokon
tapasztalt tendenciákat. A veszteség értékét az átlagos portfolió állományra vetítve 6,9 százalékos negatív
hozam adódik, mely kedvezőbb az MSCI World globális részvényindex idei évi -8 százalékos hozamánál. Szintén
igen jelentős árfolyamveszteséget jelent a Kibocsátónak a pénzügyi viszontbiztosításokból származó eurós
kötelezettségek nem-realizált árfolyamkülönbözete mintegy 569 millió forint értékben, ezt részben
ellensúlyozzák a saját befektetéseken realizált kamatbevételek (303 millió forint).
A mérleg szerinti eredmény mindezekre tekintettel 4,052 milliárd forint veszteség, összhangban a Kibocsátó
dinamikus növekedésével és a terveivel. Az egyéb átfogó jövedelem az értékesíthető pénzügyi eszközök
103 millió forintos valós érték változását tartalmazza, a teljes átfogó jövedelem így 2011. december 31-én
4,155 milliárd forint veszteség.
A Kibocsátó mérlegfőösszege 41,853 milliárd forint, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tett. A saját tőke nagysága 2011. december 31-én 4,185 milliárd forint, amely biztosítja a törvény által
előírt szolvenciát és a működőképességet.
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4.

Vezetői beszámoló

A Kibocsátó bevételeinek továbbra is számottevő része származik az új biztosítások értékesítéséből: 2011-ben
9,162 milliárd forint éves állománydíjú rendszeres díjas életbiztosítási szerződést és befektetési szerződést
értékesített, amelyből 8,662 milliárd forint befektetési egységhez kötött életbiztosítás, 326 millió forint
befektetési szerződés, míg 174 millió forint hagyományos életbiztosítás volt. Az előző évben az új értékesítés
állománydíja 10,312 milliárd forint volt, ebből 113 millió forint hagyományos, 9,946 milliárd befektetési
egységhez kötött életbiztosítási és 253 millió forint befektetési szerződéshez kapcsolódott.
Az EMABIT 2011-ben 138 millió forint bruttó díjbevételt ért el, amelynek legnagyobb része az általános
felelősség ágazathoz és az önjáró szárazföldi járműfelelősség ágazathoz kapcsolódik.
Befektetéshez kötött életbiztosítások, új értékesítés
2011
Biztosítási szerződések (darab)
Állománydíj (biztosítási szerződések, millió Ft)
Befektetési szerződések (darab)
Állománydíj (befektetési szerződések, millió Ft)
Darab összesen
Állománydíj összesen (millió Ft)

2010

Változás

Változás %

15 063

17 237

-2 174

-13%

8 662
27

9 946
31

-1 284
-4

-13%
-13%

326
15 090

253
17 268

73
-2 178

29%
-13%

8 988

10 199

-1 211

-12%

2011-ben összesen 20 794 darab életbiztosítási szerződés került értékesítésre, amelyből 15 063 darab
befektetési egységhez kötött életbiztosítás, 27 darab befektetési szerződés, míg 5 704 darab hagyományos
életbiztosítás. A 2010-hez viszonyított változás okai a korábban már említett végtörlesztéshez kapcsolódó
rendelkezések és a 2010-es egyszeri értékesítési akció kiesése.
A tárgyidőszaki új értékesítéssel a Kibocsátó záró életbiztosítási és befektetési szerződési állománya együttvéve
42 762 darabra, záró állománydíja 21,734 milliárd forintra növekedett.
A 2011-ben eladott szerződésekre BROKERNET Csoport termelésének aránya 66%, ebből 57% kapcsolódik a
magyarországi-, és 9% a szlovákiai értékesítéshez, a saját hálózat teljesítménye 11 százalékot, míg az egyéb
értékesítési csatornák 23 százalékot tettek ki.
Piaci részesedési mutatók*
2011. első három
negyedév
millió Ft
Befektetéshez kötött
életbiztosítások állománydíja,
új értékesítés
Életbiztosítási ág állománydíja
alapján, új értékesítés
Életbiztosítási ág díjbevétele
alapján
Életbiztosítási ág korrigált
díjbevétele alapján

Piaci
részesedés

2010. első három
negyedév
millió Ft

Piaci
részesedés

2009. első három
negyedév
millió Ft

Piaci
részesedés

6 908

20,0%

7 262

19,4%

2 926

14,5%

7 067

15,9%

7 171

19,2%

2 933

10,1%

19 487

6,0%

15 138

4,7%

6 590

2,3%

14 785

6,8%

9 952

4,6%

3 790

1,8%

* Magyar számviteli törvény szerinti adatok, jelen negyedéves jelentés készítésekor 2011. negyedik negyedévre vonatkozó
MABISZ piaci adatok még nem állnak rendelkezésre
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A Kibocsátó 2010 szeptemberében lépett be a szlovák piacra, ahol határon átnyúló szolgáltatás formájában
értékesíti életbiztosítási termékeit. A Kibocsátó Szlovákiában a BROKERNET Csoport szlovákiai leányvállalatán
keresztül euróban denominált befektetési életbiztosításokat értékesít. 2011-ben Szlovákiában 726 millió forint
éves állománydíjú szerződés került értékesítésre.
A vonatkozó időszakban a Kibocsátó román fióktelepe által értékesített szerződések éves állománydíja
142 millió forint. A Kibocsátó a költséghatékonyság, az üzleti eredmény nagymértékű javulása érdekében a
romániai tevékenységét 2011. december 21-től – a Szlovákiában már kialakult gyakorlatnak megfelelően –
határon átnyúló formában folytatja. A működés megváltozásával kapcsolatos PSZÁF bejelentési
kötelezettségének a Kibocsátó eleget tett. A romániai értékesítés kizárólag brókeri csatornán keresztül,
elsősorban a román biztosításközvetítői piacra 2011-ben belépett, a BROKERNET Csoporthoz tartozó
Palladium Insurance Broker Srl. társaságon keresztül történik.
A Csoport működésében továbbra is elsősorban az életbiztosítási tevékenység a meghatározó, ugyanakkor a
negyedik negyedév folyamán megkezdődött a Kibocsátó leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar
Általános Biztosító Zrt.-nek aktív működése. Az EMABIT a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás végzéséhez
szükséges engedélyt megkapta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől. Az EMABIT 2011-ben 138 millió
forint bruttó díjbevételt ért el, amelynek legnagyobb része az általános felelősség ágazathoz és az önjáró
szárazföldi járműfelelősség ágazathoz kapcsolódik. Az EMABIT pénzügyi helyzete stabil, eredménye 2011.
december 31-én 354 millió forint veszteség, mely megfelel a terveknek; saját tőkéje 1,330 milliárd forint, amely
biztosítja működésének finanszírozását. A nagyobb részben alkuszi, kisebb részben vezérügynöki és függő
közvetítői értékesítési csatornák teljes körű kiszolgálása révén az EMABIT sikeresen betört a célpiacát képező
szegmensbe. A hagyományos – főleg gépjármű-biztosításokra fókuszáló - negyedik negyedévi kampány során
mintegy 1,9 milliárd forint állománydíjú szerződést kötött meg. A gépjármű felelősség és casco biztosítások
körében a 2012. évre tervezett díjbevétel kétszeresét sikerült elérni, a vagyonbiztosításoknál az időarányos
terveknek megfelelő a kötésszám.
Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. megkapta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől a tevékenysége
megkezdéséhez szükséges engedélyt. A Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. 2012 januárjában megkezdte aktív
működését, és vagyonkezelési szerződést kötött a Kibocsátóval, valamint a Pannónia Nyugdíjpénztárral,
amelynek eredményeképpen vagyonkezelt állománya 2012 elejétől meghaladja a 80 milliárd forintot.
A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja, mint átvevő és az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár (2208
tag), illetve a Postás Magánnyugdíjpénztár (449 tag), mint beolvadó pénztárak szeptemberi küldöttközgyűlése
döntött az érintett pénztárak beolvadásáról 2011. október 1-jei hatállyal. A beolvadó magánnyugdíjpénztárakkal együtt a Pannónia Nyugdíjpénztár taglétszáma meghaladja a 3500 főt, kezelt magánnyugdíj-pénztári
vagyona pedig a 8 milliárd forintot, míg a teljes magán- és önkéntes nyugdíjpénztári vagyona a 60 milliárd
forintot
A Kibocsátó tevékenységében meghatározó a befektetéshez kötött életbiztosítások magyarországi értékesítése,
amely továbbra is a növekedés meghatározó tényezője és alapja a 2014-es nyereségessé válás elérésének.
Szintén ezen célt szolgálják a már végrehajtott költségracionalizálási intézkedések, a romániai operáció
átalakítása – az értékesítés továbbiakban határon átnyúló szolgáltatásként való folytatása – és az operációban
elindított strukturális átszervezési folyamat is.
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5.

Alkalmazottak száma, tulajdonosi struktúra

A Kibocsátó alkalmazottainak száma 2011. december 31-én 155 fő.
A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele (2011. december 31.)
Részvénysorozat

Névérték (Ft/darab)

"A" sorozat
Alaptőke nagysága

Kibocsátott darabszám
40
-

Össznévérték (Ft)

63 283 203
-

2 531 328 120
2 531 328 120

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2011. december 31.)

Részvénysorozat

Kibocsátott
darabszám

"A" sorozat
Összesen:

63 283 203
63 283 203

Szavazati jogra
jogosító
részvények
darabszáma

Részvényen
-kénti
szavazati
jog

63 283 203
63 283 203

1
-

Összes
szavazati
jog

Saját
részvények
száma

63 283 203
63 283 203

0
0

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete (2011. december 31.)
Részvény darabszám

Tulajdoni hányad

Szavazati jog

Belföldi magánszemély

40 747 170

64,3886%

64,3886%

Belföldi intézmény

20 206 798

31,9307%

31,9307%

Külföldi magánszemély

267 348

0,4224%

0,4224%

Külföldi intézmény

835 046

1,3195%

1,3195%

1 226 841

1,9387%

1,9387%

63 283 203

100 %

100 %

Nem nevesített tétel
Összesen

A Kibocsátó a részvénykönyv vezetésével a KELER-t bízta meg. Amennyiben a tulajdonosi megfeleltetés során
van olyan számlavezető, amely ügyfeleinek tulajdonában van CIGPANNONIA részvény, azonban nem szolgáltat
adatot a részvényes(ek)re vonatkozóan, úgy az ily módon be nem azonosított részvények tulajdonosai „Nem
nevesített tétel” megnevezéssel szerepelnek a részvénykönyvben.
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A Kibocsátó befektetései
Név

Székhely

Kibocsátó
részesedése

1.

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

1033 Budapest, Flórián tér 1.

100 %

2.

CIG-Pannónia Tanácsadó Kft.

1033 Budapest, Flórián tér 1.

100 %

3.

S.C. Tisia Expert SRL

Románia - Bukarest, str. Povernei nr.
20, etaj 4, apartament 9, sector 1.

100 %

4.

Pannónia PI-ETA Kegyeleti Szolgáltató Kft.

1033 Budapest, Flórián tér 1.

100 %

5.

Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.

1072 Budapest, Nyár utca 12.

20 %

6.

Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt.

1072 Budapest, Nyár utca 12.

20 %

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2011. negyedik negyedéves jelentés

11

Tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások
Dátum

Tárgy, rövid tartalom

2011.10.03.

Egyéb közzététel egyes magánnyugdíj pénztáraknak a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. érdekeltségébe tartozó
Pannónia Nyugdíjpénztárba történő beolvadásról

2011.10.12.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetői kapcsolattartójának személyében történt változásról

2011.10.14.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. általános biztosítással foglalkozó leányvállalata
tevékenységi körének bővítéséről

2011.10.17.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a GEM Global Yield Fund Limited, valamint a GEM
Management Ltd. közötti szerződések hatálybalépéséről

2011.10.20.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél kinevezett új operációs vezérigazgató-helyettesről

2011.10.20.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel
való ügyletéről (Solymár Attila)

2011.10.25.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. általános biztosító leányvállalata felügyelőbizottsági
tagjainak bejegyzéséről

2011.11.02.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. kizárólagos tulajdonában lévő S.C. Tisia Expert S.r.l. új
vezető tisztségviselőiről

2011.11.02.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

2011.11.03.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. érdekeltségi körébe tartozó társaságok tevékenységi
körének módosításáról

2011.11.16.

Harmadik negyedéves jelentés

2011.11.16.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel
való ügyletéről (Horváth Béla)

2011.11.16.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel
való ügyletéről (Dr. Mikó Gyula)

2011.11.18.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel
való ügyletéről (Horváth Béla)

2011.11.18.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel
való ügyletéről (Kiss Marianna)

2011.11.21.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel
való ügyletéről (Kiss Marianna)

2011.11.24.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. szervezeti változásáról (vállalat csoporti értékesítési
vezérigazgató pozíció megszüntetése)

2011.11.30.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

2011.12..09.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. kapcsolt vállalkozásáról

2011.12.12.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás, a CIG Pannónia
Első Magyar Általános Biztosító Zrt. kötvénykibocsátási programjáról

2011.12.20.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. érdekeltési körébe tartozó társaságról (Pannónia
Befektetési Szolgáltató Zrt. a tevékenysége megkezdéséhez szükséges engedélyt a PSZÁF-tól megkapta)

2011.12.20.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel
való ügyletéről (Solymár Attila)

2011.12.28.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás, a CIG Pannónia
Első Magyar Általános Biztosító Zrt. újabb tevékenységi engedélyéről

2011.12.28.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel
való ügyletéről (Horváth Béla)

2011.12.28.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. szervezeti változásáról (debreceni fióktelep létesítése)

A közlemények megtalálhatók a Kibocsátó (www.cig.eu), a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen működő Részvénytársaság
(www.bet.hu), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (www.kozzetetelek.hu) honlapján.
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6. Felelősségvállalási nyilatkozat
A Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a 2011. évi negyedik negyedéves jelentést könyvvizsgáló nem vizsgálta, a
2011. évi negyedik negyedéves jelentés valós és megbízható képet ad a Kibocsátó és a konszolidációba bevont
vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. Az
összevont vezetőségi jelentés megbízható képet ad a Kibocsátó, és a konszolidációba bevont vállalkozások
helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről.

Budapest, 2012. február 16.

--------------------------------------Gaál Csaba
Vezérigazgató

-------------------------------Kelemen Zsolt
Pénzügyi vezérigazgató-helyettes

Befektetői kapcsolattartás
dr. Lódi Kata, befektetői kapcsolattartó
investor.relations@cig.eu ; 06-1-5 100 200
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